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سال نهم     شماره 1507

خبر

حذف  4صفر از پول ملي
در بازار تهران

افزايش  22درصدي قيمت شير
توسط كارخانهها

فارس :مديرعامل اتحادي��ه فرآوردههاي لبني گفت:
صنايع لبني بدون مجوز سازمان حمايت قيمت شير بطري
را  22درصد و ماست را تا  10درصد افزايش دادهاند .مجيد
عليداد در پاسخ به اينكه افزايش قيمت شير بدون مجوز
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان بوده و
هرگونه افزايش قيمتي غيرقانوني است ،گفت :كارخانههاي
لبني بارها اقتصادي نبودن توليد فرآوردههاي لبني را اعالم
و درخواست مجوز افزايش قيمت كردند كه توجهي نشد.
مديرعامل اتحاديه فرآوردههاي لبني افزود :صنايع لبني
براي فرار از ورشكس��تگي و قطع توليد مجبور به افزايش
قيمت شدهاند .به گفته عليداد كارخانههاي لبني از ابتداي
سال جاري تا  22درصد در مورد شير و  10درصد قيمت
ماس��ت را فزايش دادهاند .البته علي��داد موضوع افزايش
قيم��ت را قانوني و مطابق با ضواب��ط و مصوبه  29مرداد
س��ال  89سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده
خواند و گفت :در اين مصوبه آمده است كه كارخانههاي
لبني ميتوانند آناليز قيمت خود را به اين سازمان فرستاده
و بع��د از تاييد ،قيمت مصوب را اجرا كنند .اقدام افزايش
قيمت از سوي كارخانههاي لبني در حالي صورت گرفته
كه هنوز آناليز قيمتي به سازمان حمايت ارسال نشده و
تاييدي هم از س��وي اين سازمان صورت نگرفته است اما
مديرعامل اتحاديه فرآوردههاي لبني اين اقدام كارخانهها
را زمين��هاي براي گرفتن مج��وز افزايش قيمت ميداند.
همچنين عليداد افزايش قيمت ش��ير خام ليتري 800
ت��ا  850تومان را عامل افزايش قيمت فرآوردههاي لبني
عنوان ميكند اما معتقد است قيمت نهادهها و خوراك دام
دامداران نيز به شدت باال رفته و فروش با قيمت پايين را
براي دامداران هم غيراقتصادي ميكند كه مسووالن بايد
مسووليتپذيري خود را در حمايت از قشر توليد بيشتر
كنند .وي در واكنش به اينكه يكصد ميليارد تومان اعتبار
براي تنظيم قيمت علوفه منظور شده و 10هزار تن كنجاله
هفته آينده و 250هزار تن طي دو ماه آينده توزيع ميشود
آيا اين حمايت نيس��ت ،گفت :هر كاري در زمان خودش
بايد انجام شود اگر اين واردات به موقع بود قيمتها كنترل
ميش��د .عليداد افزود :مثال در يكي از جلسات اعالم شد
براي كنترل قيمت گوش��ت بايد تا حدودي وارد شود كه
اگر واردات صورت نگيرد ،قيمت گوشت تا 25هزار تومان
نيز ميرسد اما مسووالن از اين كار ممانعت كردند و زماني
كه قيمت غيرقابل كنترل شد ،مجبور به واردات شدند .وي
تصميمهاي بيموقع را نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواند
و گفت:اگر قرار است تعادل و تنظيمي در بازار اتفاق بيفتد
بايد تصميمات به موقع عملي شود.

 2300كاال ارز  1226توماني
و  4000كاال ارزصادراتي ميگيرند

مهر :مديركل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان
توس��عه تجارت با اعالم جزييات جديد از تهيه فهرست
كااله��اي واردات��ي كه مش��مول ارز مرج��ع و صادرات
ميشوند ،گفت :هماكنون دوهزارو  300قلم كاال ارز هزارو
226توماني و چهار هزار قلم كاال ارز صادراتي ميگيرند.
ساس��ان خدايي با اش��اره به تهيه فهرست كاالهايي كه
مش��مول دريافت ارز دولتي از بانك مركزي براي واردات
ميش��وند ،گفت :براساس برآوردهاي س��ازمان توسعه
تجارت اي��ران ،حدود دوهزار و  300قلم كاال مش��مول
درياف��ت ارز هزارو 226توماني براي واردات هس��تند كه
بيشتر شامل مواد اوليه ،تجهيزات مورد نياز كارخانجات
و كاالهاي اساس��ي هستند كه البته فهرست آنها مرتب
در حال افزايش اس��ت .مديركل دفتر مقررات واردات و
صادرات سازمان توس��عه تجارت ايران افزود :همچنين
چهار هزار قلم كاال براي استفاده از ارز حاصل از صادرات
براي ورود به كش��ور مش��خص ش��دهاند ك��ه البته اين
فهرس��ت در حال كاهش است .وي تصريح كرد :در كنار
اين دو نوع تخصيص ارز ،حدود  230قلم كاال مش��مول
دريافت ارز هزارو 226توماني ميش��وند و نه ارز حاصل
از ص��ادرات به آنها تعلق ميگيرد ،بنابراين اين كاالها در
صورت ورود چنانچه مجاز به ثبت س��فارش باشند بايد
از ارز آزاد اس��تفاده كنن��د .بر اس��اس تصميمات جديد
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،س��ازمان توسعه تجارت
ايران فهرست واردكنندگان كاالهاي اساسي را كه از ارز
هزارو 226توماني اس��تفاده كردهاند ،به سازمان حمايت
مصرفكنندگان و توليدكنندگان ارايه كرده است.

گذر

وزارت اقتصاد نخستين گزارش رسمي خود را از اقتصاد سال  89منتشر كرد

40درصد رشد درآمد نفتي؛  5/8درصد نرخ رشد اقتصادي
شرق :معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد نخستين گزارش رسمي
خود از وضعيت اقتصاد ايران در سال  89را منتشر كرد .در اين
گزارش ش��اخصهاي مختلف اقتصادي از سوي وزارت اقتصاد
مورد ارزيابي قرار گرفتهاند .البته كارشناسان وزارت اقتصاد از اين
منظر به اقتصاد ايران نگاه كردهاند كه عملكرد اقتصاد ايران در
سال  89با بهبود همراه بوده است و زمينههاي اين بهبود را مورد
بررس��ي قرار دادهاند .در اين گزارش يكي از داليل بهبود اقتصاد
ايران رش��د 40درصدي درآمدهاي نفتي در سال  89نسبت به
سال  88عنوان شده و نرخ رشد اقتصادي نيز 5/8درصد تخمين
زده شده اس��ت .روزنامه «شرق» بخش عمدهاي از اين گزارش
را در ادامه منعكس كرده و از كارشناسان دعوت ميكند تا اين
شاخصهاي اعالمي را مورد ارزيابي كارشناسي قرار دهند.
اقتصاد جهاني
اقتصاد جهاني در سال  2010ميالدي توانست تا حد زيادي
بر تبعات منفي بحران مالي بينالمللي سال  2008غلبه كند و
وضعيت اقتصاد جهاني پس از ي��ك دوره ركود فراگير ،به طور
نسبي بهبود يافت .البته بايد توجه داشت كه اعمال سياستهاي
انبساطي مالي پرهزينه طي سالهاي اخير در بسياري كشورهاي
توسعهيافته ،آنها را با حجم بااليي از بدهيهاي خارجي و كسري
بودجه مواجه كرده اس��ت .براساس گزارش صندوق بينالمللي
پ��ول ،اقتصاد جهاني در س��ال  2010ميالدي در حالي رش��د
5/1درصدي را تجربه كرد كه در س��ال قبل از آن شاهد رشـد
منفي 0/7درصدي بود .در اين ميان رش��د اقتصادي كشورهاي
توسعهيافته در سال مذكور سهدرصد و رشد اقتصادهاي نوظهور
و كش��ورهاي در حال توس��عه 7/3درصد و نرخ رشد اقتصادي
خاورميانه و ش��مال آفريقا معادل 4/4درصد بوده است .در حال
حاضر ،ناآراميهاي موجود در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا،
موجب افزايش قيمت نفت خام در جهان شده و نگرانيهايي را
در مورد كاهش رشد اقتصادي در برخي مناطق و افزايش تورم
جهاني ايجاد كرده است.
توليد ناخالص داخلي
رويكردها و سياس��تهاي كالن اقتصادي كش��ور در سال
 1389متاثر از جهتگيريهاي قانون برنامه چهارم توسعه (كه
به موجب بند ( )9قانون بودجه ،براي س��ال  1389تنفيذ شد)
و همچني��ن پيگيري اجراي محورهاي طرح تحوالت اقتصادي
بهعن��وان مهمترين برنامه اقتص��ادي دولت و بهوي��ژه ورود به
مرحله اصالح قيمتهاي حاملهاي انرژي و كاالهاي مش��مول
قانون هدفمندك��ردن يارانهها ،قرار گرف��ت .عملكرد اقتصادي
كش��ور در اين سال ،با توجه به وضعيت اقتصاد جهاني در سال
 2010مي�لادي ،افزايش تقاضا و قيمت نفت خام و به تبع آن
رشد 40درصدي درآمدهاي نفتي كشور نسبت به سال ،1388
بهبود يافت .ارزش توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1389
ت جاري به رقمي مع��ادل 4304264ميليارد ريال و به
به قيم 
ت ثابت (سال  )1376به رقمي معادل 539219ميليارد ريال
قيم 
افزايش يافت و اقتصاد كشور با نرخ رشد اقتصادي 5/8درصدي
مواجه ش��د .اين ميزان رشد اقتصادي در س��ال مذكور بهطور
عمده ناشي از افزايش ارزش افزوده فعاليتهاي مختلف از جمله
در بخشهاي كش��اورزي ،نفت ،صنعت ،س��اختمان ،بازرگاني،
رستوران و هتلداري ،حملونقل ،انبارداري و ارتباطات و خدمات
موسسات پولي و مالي بوده است .آنچه در تحليل رشد اقتصادي
كشوربايد بهطور ويژه مورد توجه قرار گيرد ،گسترش پايههاي
رشد و دروني شدن آنها و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار است.
بخش كشاورزي
از جمل��ه مهمترين رويكردهاي اقتص��ادي دولت در بخش
كش��اورزي در سال  ،1389ميتوان به استمرار حمايت از توليد
در اين بخش از طريق تداوم سياست خريد تضميني محصوالت
اساس��ي ،پرداخت يارانه به نهادههاي توليدي ،تامين و پرداخت
بخش��ي از سود تسهيالت بانكي اعطايي و همچنين استفاده از
ابزار بيمه به منظور كاهش ريس��ك س��رمايهگذاري در بخش
كش��اورزي اشاره كرد .بخش كشاورزي در سال  1389با ارزش
اف��زودهاي مع��ادل 70863ميليارد ريال (به قيمت ثابت س��ال
 )1376س��همي معادل 13درصد از توليد ناخالص داخلي را به
خود اختصاص داده است .اين بخش با رشدي معادل 8/8درصد
در سال  1389مواجه بوده و رقمي معادل 19/2درصد از اشتغال
كش��ور را ايجاد كرده است .برنامهريزي به منظور اجراي كامل
مفاد بس��ته سياس��تي و حمايتي بخش كش��اورزي در اجراي
قانون هدفمندكردن يارانهها و ايجاد و توسعه صنايع فرآوري و
تبديلي به منظور كاهش ضايع��ات و صادرات كاالهاي با ارزش
افزوده بيشتر ،از جمله مهمترين توصيههاي سياستي در بخش
كشاورزي است.
بخش صنعت و معدن
رويكردهاي معمول دولت براي حمايت و توسعه بخش صنعت
و معدن از جمله ارتقاي فناوري ،استفاده از توان توسعهاي باالي
صنايع نوين ،تقويت مزيتهاي رقابتي ،اصالح و تقويت نهادهاي
پشتيبانيكننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط و...
در س��ال  1389نيز تداوم يافت .از ديگر سياستهاي دولت طي
س��ال مذكور ،ميتوان به برنامهريزي براي بهبود فضاي كسب و
كار و پيگيري كاهش نرخ س��ود تس��هيالت بانكي اش��اره كرد.
بخش صنعت و معدن در س��ال  1389با ارزش افزودهاي معادل
149188ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال  )1376سهمي معادل
27درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.
اين بخش با رشدي معادل 9/3درصد در سال  1389مواجه بوده
و 32/2درصد از اش��تغال كل كش��ور را ايجاد كرده است .اجراي
مناسب بس��تههاي حمايتي به منظور نوس��ازي ماشينآالت و
تجهيزات توليدي و ارتقاي بهرهوري و همچنين تالش به منظور
تنظيم ت��راز تجاري بخش صنعت و مع��دن ،از جمله مهمترين
توصيههايي است كه ميتوان مورد توجه قرار داد.
بخش خدمات
يكي از مهمتري��ن رويكردهاي اقتص��ادي دولت در بخش
خدمات در س��ال  ،1389حمايت از توسعه اين بخش باالخص
با توجه به پتانسيل جذب سرمايه و اشتغالزايي و همچنين نقش
آن در رقابتپذي��ر كردن كاالها ،ايجاد ارزش افزوده و در نتيجه
افزايش صادرات كش��ور است .بخش خدمات در سال  1389با
ارزش اف��زودهاي معادل 281201ميليارد ريال (به قيمت ثابت
س��ال  )1376بهعنوان يك��ي از مهمترين بخشهاي اقتصادي
كش��ور ،س��همي حدود 53درصد از توليدناخالص داخلي را به

عکس :جامجم

ف�ارس :گزارش فارس حكاي��ت از آن دارد كه برخي
از صنوف در بازار تهران اقدام به حذف چهار صفر از پول
مل��ي كردهاند .طرح حذف چه��ار صفر پول ملي كه 15
بهمن سال گذشته در كميسيون اقتصادي دولت نهايي
شده بود ،با گذش��ت بيش از  75روز هنوز مورد تاييد و
امضاي احمدينژاد رييسجمهور قرار نگرفته است .اين در
حالي است كه پس از بررسيهاي الزم برنامه كلي حذف
چهار صفر پول ملي براي اولين بار در تاريخ  19تير سال
گذش��ته در هيات دولت تصويب شد تا اقدامات اجرايي
براي اين اصالح بزرگ س��اختاري آغاز ش��د .مشاهدات
فارس حكايت از آن دارد كه برخي صنوف در بازار تهران
از هم اكنون به استقبال طرح حذف سه صفر از پول ملي
رفتهاند و در اقدامي جالب اتيكتهايي با حذف سه صفر
و واحد تومان نصب ش��ده اس��ت .تعلل بانك مركزي در
اجراي طرح و حاش��يههايي كه ب��راي آن به وجود آمده
باعث شده است تا صنوف خودسرانه به اين سمت حركت
كنند .برخي كارشناسان معتقد بودند حذف سه يا چهار
صفر از پول ملي ممكن اس��ت آثار تورمي داشته باشد،
هر چند افزايش قيمتهاي چند وقت اخير در اين اقدام
صنوف بازار تهران بيتاثير نبوده است .بانك مركزي پيش
از اين اعالم كرده بود كه در اليحه مذكور ،زمان ش��روع
طرح ابتداي سال  1393در نظر گرفته شده است.
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سرمايهگذاري خارجي
خود اختصاص داده و نرخ رشدي معادل چهاردرصد را در سال
از جمل��ه مهمترين رويكردهاي دول��ت در ارتباط با جذب
مذك��ور تجربه كرد .اين بخش همچنين با نيروي كاري معادل
س��رمايهگذاري خارج��ي در س��ال  ،1389ميت��وان به انجام
100345هزار نفر ،س��همي معادل 40/4درص��د از نيروي كار
اصالحات س��اختاري و بهبود پيشنيازه��اي الزم براي حضور
كش��ور را به خود اختصاص ميدهد .از نكات قابل توجه ديگر،
س��رمايهگذاران خارجي و همچنين افزايش زمينه جذب منابع
س��هم 47/6درصدي اشتغال زنان در اين بخش است .با عنايت
اشاره كرد .كل س��رمايه خارجي وارده به كشور در سال 1389
به گسترش حجم بخش خدمات در اقتصاد و ارتباط تنگاتنگ
بالغ بر 3/77ميليارد دالر است ،از اين ميزان ،حدود 790ميليون
بين بخشهاي توليدي و خدماتي ،توجه بيش��تر به اين بخش
دالر سرمايهگذاري مستقيم (97/2 ،)FDIميليارد دالر مربوط
ضروري مينمايد.
به پروژههاي سرمايهگذاري در چارچوب بيع متقابل300 ،هزار
بخش انرژي
دالر پروژههاي مش��اركت مدن��ي و باالخ��ره 4/6ميليون دالر
مهمترين رويكرد و سياست حاكم بر بخش انرژي در كشور،
مبتني بر بهرهگيري هرچه بيشتر از منابع گاز طبيعي و افزايش
س��رمايهگذاري خارجي در بورس ( )FPIاست .سرمايهگذاري
سهم آن در سبد مصرفي حاملهاي انرژي شكـل گرفتـه است
مستقيم خارجي در سال مذكور نس��بت به سال قبل از آن ،از
تا از اين رهگـذر ضمن صرفهجويي و مديريت مناس��ب س��اير
رشد 28/5درصدي برخوردار شده است .اين ميزان رشد ،با توجه
فرآوردههاي نفتي ،شرايط توليد محصوالت با ارزش افزوده باالتر
به ش��رايط سياسي و اقتصادي موجود ميتواند با اهميت تلقي
فراهم شود .ميزان توليد نفت خام ايران در سال  1389به طور
شود .رفع موانع نقل و انتقال وجوه سرمايهگذاران و شركتهاي
متوس��ط 3/94ميليون بشكه در روز بوده كه حدود 2/2ميليون
خارجي و همچنين بهبود فعاليت بخشهاي اقتصادي و مناطق
بش��كه آن صادر و مابقي در داخل مصرف ش��ده اس��ت .بخش
مختلف كشور در جذب سرمايه خارجي ،ميتواند نقش موثري
نفت در س��ال  1389با ارزش افزودهاي معادل 47872ميليارد
در راستاي جلب سرمايهگذاري خارجي در كشور ايفا كند.
ريال (به قيمت ثابت س��ال  )1376س��همي معادل 9درصد از
تجارت خارجي
توليد ناخال��ص داخلي را به خود اختص��اص داده و اين بخش
توس��عه ص��ادرات غيرنفتي بهعن��وان يك��ي از مهمترين
با رش��دي معادل 1/9درصد در س��ال مذكور مواجه بوده است.
اولويتهاي تجارت خارجي كش��ور ،طي سالهاي اخير مطرح
ميزان توليد فرآوردههاي نفتي شامل گاز مايع ،بنزين ،گازوييل،
بوده اس��ت .به موازات اين امر ،توسعه صنايع پايين دستي نفت
نفت سفـيد و نفـت كوره در سال  1389نسبت به سال گذشته
و گاز ني��ز مورد توجه قرار گرفته و با توس��عه توليد و صادرات
1/1درص��د افزايش و مصرف فرآوردهها 4/5درصد كاهش يافته
محصوالت شيميايي و پتروش��يمي همراه بوده است .استمرار
است .متوسط توليد گاز طبيعي نيز نسبت به سال  1388رشد
اين رويكرد ،موجبات تقويت روند رو به رش��د بازرگاني خارجي
4/9درصدي و متوسط روزانه مصارف آن با وجود افزايش تعداد
در س��ال  1389را فراهم كرد .صادرات غيرنفتي كشور در سال
مش��تركان تنها حدود 6/8درصد رشد را نشان ميدهد .قدرت
مذكور از لح��اظ وزن 22/4درصد و از لحاظ ارزش 24/2درصد
نامي و عملي نيروگاههاي برق در سال  1389به ترتيب با رشد
رش��د داش��ته اس��ت ،ليكن تركيب ص��ادرات عمدتا معطوف
 8/8و 8/6درصدي نس��بت به سال قبل مواجه بودهاند .توجه به
بهكااله��اي با ارزش افزوده اندك اس��ت .طي اين مدت ،واردات
تامين مالي بخش نفت و گاز و س��اير پروژههاي بخـش انرژي،
كشور بهرغم كاهش وزني 12/7درصدي ،با رشد ارزشي به ميزان
بهبود الگوي پااليش��ـي پااليش��گاههاي كش��ور و برنامهريزي
16/4درصد مواجه ش��ده اس��ت .اصالح ساختار تجاري كشور،
بهمنظور بهرهمندي از ظرفيتهاي قانون هدفمندكردن يارانهها
تغيير در تركيب كاالهاي صادراتي به س��مت صادرات با ارزش
در مديريت مصرف و كاهش ش��دت انرژي در كشور ،مهمترين
افزوده باالتر و تاكيد بر مديريت واردات با جهتدهي به س��مت
توصيههاي سياستي در اين بخش هستند.
واردات عوام��ل توليد صنعتي ،از جمل��ه مهمترين توصيههاي
مسكن و ساختمان
سياستي در اين بخش هستند.
سياس��تهاي دولت در بخش مس��كن و س��اختمان طي
بازار پول و اعتبار
س��الهاي اخير ب��ر محور حذف قيمت زمي��ن از قيمـت تمام
سياس��تهاي پولي و اعتب��اري دولت در س��ال  ،1389در
شده مس��كن ،توليد صنعتي مسكن و انبوهس��ازي ،نوسازي و
قالب بسته سياستي -نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي
بهسازي بافتهاي فرسوده و همچنين
ايران ،تعيين و ابالغ شد .مفاد اين بسته
تامين مسكن اقشار هدف ،شكل گرفته
مويد رويكرد انبساطي دولت در تنظيم
رشد نقدينگي از جمله مهمترين
كه در س��ال  1389نيز در دس��تور كار
سياس��ت پولي و اعتباري كشور است.
عوامل داخلي موثر بر تورم
دولت بوده است .دولت با پيگيري جدي
كاهش نسبت س��پرده قانوني بانكها،
در اقتصاد ايران بوده است.
طرح مس��كن مهر ،اصالحات اساس��ي
ش��يوه متفاوت تعيين نرخ س��ود عقود
اگرچه نرخ رشد نقدينگي
در س��ازوكار اجرايي و نيز فراهمسازي
مبادل��هاي و مش��اركتي و كاهش نرخ
در سال ( 1389با رقمي معادل
امكان��ات مختلف مال��ي و فني تالش
سود انواع س��پردههاي بانكي ،از جمله
25/2درصد) از متوسط 10ساله
اخير كمتر بود ،ليكن تاثير آن
كرد تا ضمن حفظ ثبات قيمت در بازار،
ويژگيهاي مهم اين بس��ته محس��وب
بر افزايش نرخ تورم
موجبات رونق در توليد مسكن را فراهم
ميش��وند .نظام بانكي كش��ور در سال
قابل توجه است
كند .دولت در اين س��ال ب��راي تامين
مذك��ور ،بهرغم مواجهه ب��ا تحريمهاي
منابع مالي اين طرح و شتاب بخشيدن
شديد بينالمللي ،نقش خود را در زمينه
در اجراي آن ،اقدام به ايجاد خط اعتباري از طريق بانك مركزي
تجهيز كمى و كيف��ى پساندازهاى داخلى ،تخصيص آن براي
ج.ا.ا .و همچنين انتش��ار اوراق مشاركت كرد .بخش ساختمان
مصارف سرمايهگذارى و تالش در جهت گسترش بازارهاي مالي
در س��ال  1389با ارزش افزودهاي معادل 27802ميليارد ريال
و پولي بهخوبي ايفا كرد .روند تحوالت بازار پول در سال ،1389
(به قيمت ثابت س��ال  )1376سهمي معادل 13درصد از توليد
نمايانگر آن اس��ت كه رش��د 13/3درصدي پايه پولي به همراه
ناخال��ص داخلي را به خود اختصاص داده اس��ت .اين بخش با
رش��د 10/5درصدي ضريب فزاينده پولي ،نرخ رش��دي معادل
رش��دي معادل 5/2درصد در سال  1389مواجه بوده كه بر اين
25/2درصد را در ميزان نقدينگي به همراه داشته است .پيگيري
اساس سهمي معادل 6/9درصد از رشد اقتصادي را ايجاد كرده
تدوين و اجراي طرح تحول نظام بانكي به منظور ارتقای سطح
است .تداوم برنامههاي دولت در حمايت از توليد مسكن ،حذف
كيفيت ،سالمت و كارآيى نظام بانكي ،بهعنوان مهمترين توصيه
فعاليتهاي سوداگرانه و شفافس��ازي در بازار مسكن ،موجب
سياستي در حوزه بازار پول و اعتبار مطرح است.
ادامه روند رو به رشد در اين بخش خواهد شد.
بازار سرمايه
حملونقل
توس��عه و تعميق بازار س��رمايه بهعنوان يكي از مهمترين
توسعه زيرساختها و گسترش و نوسازي ناوگان حملونقل
رويكردها و سياس��تهاي اقتصادي دولت ،در س��ال  1389نيز
بهعنوان مهمترين رويكردهاي دولت در بخش حملونقل عمومي
اس��تمرار يافت .تصويب و ابالغ «قانون توسعه ابزارها و نهادهاي
كشور مطرح هستند .بر اين اساس ،در سال  1389نيز پيگيري
مالي جديد در راس��تاي تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل
اجراي مفاد قانون توسعه حملونقل عمومي و مديريت مصرف
( )44قانون اساسي» (مصوب  )1388كه تاكيد ويژهاي بر نوآوري
س��وخت در دس��تور كار دولت قرار داشته اس��ت .اجراي قانون
در ابزارها و نهادهاي مالي دارد ،امكان مناسبي را براي رونق اين
هدفمندكردن يارانهها و اصالح قيمت حاملهاي انرژي در فصل
بازار فراهم كرد .ارزش مجموع معامالت در بازار سرمايه (شامل
پاياني س��ال  1389و مديري��ت اثرات آن بر بخش حمل ونقل،
بازار بورس ،فرابورس و بورس كاال) در سال  1389با 44/3درصد
مستلزم برنامهريزيهاي الزم در اين خصوص بود كه در همين
رش��د به ح��دود 399/8هزارميليارد ريال رس��يد .بورس كاال و
راس��تا ،بسته سياستي حمل ونقل درون و برون شهري ،تدوين
فرابورس با مجموع س��همي معادل 45/5درصد ،كمك شاياني
و تصويب ش��د .عملكرد بخش حملونقل در سال  1389نشان
به توس��عه بازار سرمايه كردهاند .ش��اخص كل بازار بورس نيز،
ميدهد كه در زيربخشهاي حمل بار جادهاي ،حمل بار و مسافر
روند صعودي را طي كرد ،به طوريكه نس��بت به سال گذشته
ريلي ،جابهجايي مسافر در پروازهاي داخلي و بينالمللي ،تخليه
با رش��دي معادل 85/8درصد ،از رق��م  12537به رقم 23295
و بارگي��ري كاال در بنادر و تخليه و بارگيري كاالهاي غيرنفتي
واحـــد رسيد .باتوجه به گسترشهاي نهادي و ابزاري ايجــاد
ش��اهد رشد قابل قبولي بوده و تنها زيربخشهاي حمل مسافر
شده در اين بازار ،تشويق انگيــزههاي سرمايهگذاري به سمت
ج��ادهاي و تخليه و بارگي��ري كاالهاي نفتي در بنادر با كاهش
سرمايهگذاريهاي بلندمدت در بورس ،نقش مهمي را در توسعه
مواجه بوده است .استمرار سياستهاي حمايتي به منظور توسعه
نظام تامين مالي كشور ايفا خواهد كرد.
و نوس��ازي ناوگان عمومي ،رفع انحصارات دولتي و ايجاد انگيزه
صنعت بيمه
از جمله مهمترين سياس��تهاي اقتصادي دولت در س��ال
رقاب��ت بخش خصوصي در عرصه حملونقل كش��ور ،از جمله
مهمترين توصيههاي سياستي اين بخش هستند.
 1389ميتوان به برنامهريزي به منظور بهبود ضريب نفوذ بيمه
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و همچنين افزايش سهم بيمههاي عمر در پرتفوي صنعت بيمه
اش��اره كرد« .ضريـب نفوذ بيمه» بهعنوان مهمترين ش��اخص
توس��عه صنعت بيمه از 1/3درصد در سال  1388به 1/4درصد
در س��ال  1389افزايش يافت و مي��زان كل حق بيمه توليدي
در كش��ور با رش��د 27/4درصدي نسبت به سال قبل ،به رقمي
معادل 59/1هزارميليارد ريال بالغ شد .ضريب خسارت صنعت
بيمه (نس��بت خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي) در سال
مذكور معادل 66/3درصد بوده اس��ت .سهم بخش غيردولتي از
بازار بيمه كشور نيز در س��ال  1389به حدود 54/4درصد بالغ
ش��د .از جمله مهمترين توصيههاي سياس��تي در اين بخش،
ميتوان به برنامهريزي به منظور تشكيل شركتهاي تخصصي
بيمه عمر ،فرهنگسازي بيمه بهويژه در زمينه بيمههاي عمر و
تنوع در محصوالت بيمههاي اعتباري را نام برد.
بازار طال و ارز
تداوم «سياس��ت يكسانس��ازي نرخ ارز به صورت ش��ناور
مديريت شده» و همچنين نگهداري و افزايش ذخاير طال توسط
بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران ،رويكرد غالب اقتصادي
دولت در س��ال  1389بوده اس��ت .روند تحوالت بازار طال و ارز
در كشور طي سال مذكور ،مويد اين نكته است كه هر دو سمت
عرضه و تقاضاي بازار عالوه بر ش��رايط حاكم بر اقتصاد جهاني،
از وضعيت رونق و ركود س��اير بازارهاي مالي در داخل كش��ور
نظير بازار بورس و مس��كن نيز متاثر شد .نوسانات دورهاي بازار
غيررس��مي ارز طي ماههاي مختلف سال  ،1389بهطور عمده
ناشي از نوس��انات ارزش برابري دالر آمريكا و يورو در بازارهاي
بينالمللي بوده اس��ت .اين نوس��انات ،موجب افزايش تقاضاي
طال از سوي بانكهاي مركزي كشورهايي نظير روسيه و چين
و باالرفت��ن قيمت طال در بازاره��اي بينالمللي و به تبع آن در
بازار داخلي شد .كاهش شكاف موجود ميان نرخ ارز در سيستم
بانكي و بازار غيررسمي و همچنين كنترل و مديريت تقاضاي ارز
ميتواند تا حدي از نوسانات اين بازار جلوگيري كند.
شاخصهاي قيمتي
رش��د نقدينگي از جمله مهمترين عوام��ل داخلي موثر بر
تورم در اقتصاد ايران بوده اس��ت .اگرچه نرخ رشد نقدينگي در
س��ال ( 1389با رقمي معادل 25/2درصد) از متوسط 10ساله
اخي��ر كمتر بود ،ليكن تاثير آن بر افزايش نرخ تورم قابل توجه
اس��ت .سال  1389بهلحاظ شروع فاز اصالح قيمت حاملهاي
انرژي در اج��راي قانون هدفمندك��ردن يارانهها ،مقطع زماني
مهمي محس��وب شده و پيشبيني ميش��د اجراي اين قانون،
تاثيرات واقعي و انتظاري قابل توجهي بر ش��اخصهاي قيمت
مصرفكننده و توليدكننده داش��ته باش��د .اين در حالي است
كه آثار تورمي ناش��ي از هدفمندسازي يارانهها در سال مذكور،
بس��يار كمتر از ميزان پيشبينيها بوده و شاخصهاي قيمتي
در س��نوات گذش��ته ارقام به مراتب باالتري را تجربه كردهاند.
بهگونهاي كه شاخص بهاي مصرفكننده طي دوازدهماهه منتهي
به پايان اسفندماه ( 1389نرخ تورم) به عدد 12/4درصد ،شاخص
بهاي توليدكننده ( )PPIبهميزان 16/6درصد و ش��اخص بهاي
كااله��اي صادراتي ( )EPIبه عددي معادل 11درصد رس��يد.
«گروه ساخت (صنعت)» در شاخص بهاي توليدكننده« ،گروه
خوراكيها و آشامـيدنيها» در بخش شاخص بهاي مصرفكننده
و «گروه فلزات معمولي و مصنوعات آنها» در قس��مت شاخص
بهاي كاالهاي صادراتي ،بيش��ترين س��هم را در افزايش سطح
قيمتها داش��تهاند .از جمله سياس��تهاي قابل اعمال در اين
خصوص ،ميتوان به كنترل رشد نقدينگي و جهتدهي آن به
سمت بخشهاي توليدي و همچنين اجراي مناسب بستههاي
حمايت��ياز بخشهاي توليدي و بازرگاني بهمنظور كنترل آثار
فشار هزينهها بر تورم هستند.
سياستهاي مالي و بودجهاي
سياسـت مالي دولت در س��ال  1389با تاكيد بر برقـراري
نظم و انضـباط مالـي و بودج��هاي و كاهش اتكا به درآمدهاي
نفتي تنظيم ش��د كه اي��ن مهم در قانون بودجه س��ال 1389
كل كش��ور ،مورد توجه بوده است .ايجاد صندوق توسعه ملي و
اختصاص 20درصد از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام و
ميعانات گازي به اين صندوق ،از ديگر تمهيدات اساسي است كه
در سال مذكور مدنظر قرار گرفت .بررسي عملكرد منابع عمومي
دولت در سال  ،1389بيانگر آن است كه اين منابع از عملكردي
برابر با 971074ميليارد ريال برخوردار بوده و با رش��دي معادل
14/8درصد نسبت به سال قبل ،مواجه شده است .تركيب منابع
عمومي دولت نش��انگر س��هم 47درصدي منابع با منشا نفت،
سهم 40درصدي درآمدهاي غيرنفتي و سهم 13درصدي منابع
غيرمستمر است .عملكرد مصارف عمومي دولت در سال 1389
نيز معادل 971074ميليارد ريال است كه اين رقم نسبت به رقم
س��ال  1388از 14/9درصد رشد برخوردار بوده است .اعتبارات
هزينهاي ،تملــك داراييهاي س��رمايهاي و تملك داراييهاي
مالي به ترتيب س��همي معادل  24/5 ،67/9و 7/6درصد از كل
مص��ارف عمومي دولت در س��ال  1389را ب��ه خود اختصاص
دادهاند .اصالح ش��يوه بودجهريزي در كشور با تاكيد بر استقرار
نظام بودجهريزي عملياتي ،بهعنوان مهمترين توصيه سياستي در
اين خصوص مطرح است.
نظام مالياتي
پيگيري تدوين طرح تحول نظام مالياتي كش��ور بهعنوان
يكي از محورهاي طرح تحوالت اقتصادي ،از جمله مهمترين
رويكردهاي دولت در س��ال  1389بوده اس��ت .يكي ديگر از
سياستهاي مهم مالياتي كشور ،افزايش پايههاي مالياتي است
كه در همين راستا ،مراحل سوم و چهارم اجراي نظام ماليات بر
ارزش افزوده (از مراحل هفتگانه آن) در سال  1389اجرايي
ش��د و در نتيجه ،دايره مشموالن آن گستردهتر شد .بررسي
عملكرد وصول درآمدهاي مالياتي در سال  1389نمايانگر آن
است كه درآمدهاي مالياتي با رقمي معادل 284528ميليارد
ريال نس��بت به رقم مصوب آن در قانون بودجه كل كش��ور،
81درصد تحقق يافته و از رشدي معادل 8/1درصد برخوردار
بوده اس��ت .نس��بت مالياتها به توليد ناخال��ص داخلي (T/
 )GDPبه رقمي برابر با 6/6درصد ،نسبت مالياتها به منابع
عمومي دولت به رقمي معادل 29/3درصد و نسبت مالياتها به
اعتبارات هزينهاي دولت به رقمي معادل 43/2درصد در سال
 1389رسيده است.
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ايجاد محدوديت خودپردازها
براي تغيير رمز كارت

ايس�نا :دس��تگاههاي خودپ��رداز ب��راي تغيير رمز
كارتهاي بانكي محدوديت ايجاد كردهاند .در حالي كه
هم اكن��ون صفهاي طويل مردم جلو خودپردازها براي
تغيير رمز كارتهاي بانكي مش��اهده ميش��ود ،اما اين
دستگاهها محدوديتي براي كاربران ايجاد كردند كه پيش
از اين ديده نشده بود .در حال حاضر هر دستگاه خودپرداز
براي تغيير رمز كارتهاي بانكي تعداد دفعات محدودي
در نظر ميگيرند .به اين شكل اگر تعداد دفعات تغيير رمز
در يك روز از محدوده تعيين شده عبور كند ديگر امكان
انجام اين كار تا روز بعد غيرممكن ميش��ود .هم اكنون
تعداد زيادي از مراجعهكنندگان به دستگاههاي خودپرداز
براي تغيير رمز كارت با اين پيغام مواجه ميش��وند كه
تعداد دفعات مجاز براي تغيير رمز توسط اين دستگاه به
پايان رسيده است.

پاسخ بانك مركزي به ادعاهاي
جديد هكر  3ميليون كارت بانكي

مه�ر :مدي��ر اداره نظامهاي پرداخ��ت بانك مركزي
ضم��ن پاس��خ ب��ه ادعاهاي جدي��د هكر س��ه ميليون
كارت بانكي كه گفته بود با تغيير رمز ،مش��كل امنيتي
كارتها حل نميش��ود ،گفت :ت��ا اين لحظه هيچ پولي
از حس��ابهاي بانكي مردم برداشت نش��ده است .ناصر
حكيمي در پي ادعاي اينكه برخي از ش��هروندان مدعي
هستند حس��ابهاي بانكي آنها خالي شده است ،گفت:
با قاطعيت ميگويم كه رصد تراكنشهاي موجود نشان
ميده��د كه تا به اين لحظه از هيچ حس��ابي هيچ پولي
برداشت نشده است .مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك
مركزي افزود :چنانچه افرادي هستند كه براي آنها ابهامي
در اين خص��وص وجود دارد ،به بخ��ش اداره نظامهاي
پرداخ��ت بانك مركزي گزارش ك��رده و اطالع دهند تا
مورد بررس��ي قرار گيرد .وي در پاسخ به ادعاي «خسرو
زارعفريد» مدير فناوري ش��ركت «ف.ا» كه مدعي شده
بود تغيير رمز كارتهاي بانكي مشكلي را حل نميكند،
ه��ر وقت كارت را با رمز جديد روي POSاين ش��ركت
كش��يديد ،هم رمز ش��ما و هم اطالعات كارت شما يك
جايي ثبت ميشود ،پس تنها تغيير رمز عبور ،مشكلي را
حل نميكند ،گفت :اين فرد مولفههاي الزم را در اختيار
ن��دارد .حكيمي با تاكيد بر اينك��ه ادعاي اين فرد واقعي
نيس��ت ،تصريح كرد :براي برداشت پولي از حسابي بايد
مولفهه��اي الزم از جمله حداقل كارت بانكي ،رمز اول و
دوم و  cvv2كارت در اختيار باشد.

 ۲۰۰هزار نفر
زمستان ۹۰به بيكاران افزوده شد

خبرآنالين :مركز آمار ايران نرخ بيكاري س��ال  90را
معادل 12/3درصد اعالم كرد ،بر اساس اين گزارش تعداد
بيكاران در كش��ور در زمستان به 2/8ميليون نفر رسيده
اس��ت ،در حالي كه اين رقم در پاييز سال گذشته حدود
2/6ميليون نفر بوده ،بنابر گزارش مركز آمار ايران تعداد
جمعيت بيكار كش��ور در گروه سني باالي  10سال طي
تنها سه ماه معادل 200هزار نفر افزايش پيدا كرد .البته
بر مبناي گزارش منتشره متوسط نرخ بيكاري چهار فصل
در س��ال  90معادل 12/3درصد بوده است و اين نرخ در
مقايس��ه با س��ال  89معادل 1/2درصد كاهش را نشان
ميدهد ولي در نهايت ميتوان گفت در پايان س��ال 90
بالغ بر دوميليون و 877هزار و  607نفر سال  90را بدون
شغل به پايان رس��اندهاند و در سال  91بايد براي شروع
ب��ه كار اين افراد كاري صورت گيرد .نگاهي به روند نرخ
بيكاري در س��الهاي  85تا  90نشان ميدهد ،متوسط
نرخ بيكاري ساالنه در كش��ور بين  10/5تا 13/5درصد
در نوسان بوده ولي مسالهاي كه در مورد آن پاسخي داده
نميشود دليل سير نزولي نرخ مشاركت اقتصادي است
كه در واقع گوياي كاهش جمعيت فعال در كشور است.
در سال  ،84نرخ مشاركت اقتصادي حدود 41درصد بوده
ولي در سال  90اين نرخ به  36/9درصد كاهش پيدا كرده
و به حدود 23ميليون نفر رسيده و اين كاهش جمعيت
فعال خود گوياي كاهش جمعيت شاغل يا بيكاري پنهان
است .حال سوال اينجاست زماني دولت در سال گذشته
بحث ايجاد اش��تغال را مطرح كرده اس��ت و در روزهاي
ابتداي سال جاري نيز موضوع موفقيت در ايجاد اشتغال
در بخشهاي مختلف مطرح و ارقام و آمارهاي هم اعالم
ميشود ،چرا بايد شاهد كاهش نرخ مشاركت همزمان با
هم رشد نرخ بيكاري باشيم.

جلسه شوراي گفتوگوي دولت
و بخش خصوصي باز هم برگزار نشد

ايس�نا :جلس��ه ش��وراي گفتوگوي دولت و بخش
خصوصي اينبار هم برگزار نشد .وقفه  70روزه اين جلسه
در حالي است كه در ماده  75قانون برنامه پنجم توسعه
ذكر ش��ده جلسات اين ش��ورا حداقل هر  15روز يكبار
برگزار شود .آخرين جلسه ش��وراي گفتوگوي دولت و
بخش خصوصي  17بهمن سال گذشته برگزار شده بود
كه از آن زمان تاكنون  70روز ميگذرد .با در نظر گرفتن
ماده  45قانون برنامه پنجم ،پس از برگزاري هفدهمين
جلس��ه اين شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي
در  17بهمن س��ال گذشته ،در تاريخهاي يكم ،پانزدهم
و بيس��ت و نهم اسفند ماه سال گذشته و همچنين 14
فروردين امس��ال و ديروز بايد جلس��ات اين شورا برگزار
ميشد .مصدقي ،دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخش
خصوصي با تاييد اينكه ديروز هم جلسه اين شورا برگزار
نش��ده است ،علت آن را سفر وزير اقتصاد به آمريكا ذكر
ك��رد .وي در اي��ن مورد گفت :رييس ش��ورا در كش��ور
حضور ندارد و چون احتماال تا دوش��نبه هفته آينده هم
برنميگردد در دوشنبه هفته آينده هم جلسه اين شورا
برگزار نميشود.

